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TRABALHO ESCRAVO É AINDA UMA REALIDADE NO BRASIL
Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas acomete a liberdade do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de exploração
O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. A sua existência foi
assumida pelo governo federal perante o país e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1995, o que
fez com que se tornasse uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a
escravidão contemporânea em seu território. Daquele ano até 2016, mais de 50 mil trabalhadores foram
libertados de situações análogas a de escravidão em atividades econômicas nas zonas rural e urbana.
Mas o que é trabalho escravo contemporâneo? O trabalho escravo não é somente uma violação trabalhista,
tampouco se trata daquela escravidão dos períodos colonial e imperial do Brasil. Essa violação de direitos
humanos não prende mais o indivíduo a correntes, mas compreende outros mecanismos, que acometem a
dignidade e a liberdade do trabalhador e o mantêm submisso a uma situação extrema de exploração.
O trabalho escravo é um crime, previsto no artigo 149 do Código Penal brasileiro, como constatamos a seguir:
Art. 149: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a
jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio,
sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de
trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
Qualquer um dos quatro elementos abaixo é suficiente para configurar uma situação de trabalho escravo:
•

•

•

•

TRABALHO FORÇADO: o indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é
explorado, sem possibilidade de deixar o local seja por causa de dívidas, seja por ameaça e
violências física ou psicológica.
JORNADA EXAUSTIVA: expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em risco a integridade
física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para a reposição de energia. Há
casos em que o descanso semanal não é respeitado. Assim, o trabalhador também fica impedido de
manter vida social e familiar.
SERVIDÃO POR DÍVIDA: fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, alimentação,
aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de forma abusiva e descontados do salário
do trabalhador, que permanece sempre devendo ao empregador.
CONDIÇÕES DEGRADANTES: um conjunto de elementos irregulares que caracterizam a precariedade do
trabalho e das condições de vida sob a qual o trabalhador é submetido, atentando contra a sua
dignidade, como descrito no diagrama a seguir.
TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO
Anulação da Dignidade

E/OU

Privação da Liberdade

Alojamento precário

Dívida ilegal/servidão por dívida

Falta de assistência médica

Isolamento geográfico

Péssima alimentação

Retenção de documentos

Falta de saneamento básico e de higiene

Retenção de salário

Maus tratos e violência

Maus tratos e violência

Ameaças físicas e psicológicas

Ameaças físicas e psicológica

Jornada exaustiva

Encarceramento e trabalho forçado

Quem é o trabalhador escravo? Em geral, são migrantes que deixaram suas casas em busca de melhores
condições de vida e de sustento para as suas famílias. Saem de suas cidades atraídos por falsas promessas de
aliciadores ou migram forçadamente por uma série de motivos, que pode incluir a falta de opção econômica,
guerras e até perseguições políticas. No Brasil, os trabalhadores proveem de diversos estados das regiões CentroOeste, Nordeste e Norte, mas também podem ser migrantes internacionais de países latino-americanos – como a
Bolívia, Paraguai e Peru –, africanos, além do Haiti e do Oriente Médio. Essas pessoas podem se destinar à região
de expansão agrícola ou aos centros urbanos à procura de oportunidades de trabalho.
Tradicionalmente, o trabalho escravo é empregado em atividades econômicas na zona rural, como a pecuária,
a produção de carvão e os cultivos de cana-de-açúcar, soja e algodão. Nos últimos anos, essa situação
também é verificada em centros urbanos, principalmente na construção civil e na confecção têxtil.
No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo rural são homens. Em geral, as atividades para as
quais esse tipo de mão-de-obra é utilizado exigem força física, por isso os aliciadores buscam principalmente
homens e jovens. Os dados oficiais do Programa Seguro-Desemprego de 2003 a 2014 indicam que, entre os
trabalhadores libertados, 72,1% são analfabetos ou não concluíram o quinto ano do Ensino Fundamental.
Muitas vezes, o trabalhador submetido ao trabalho escravo consegue fugir da situação de exploração,
colocando a sua vida em risco. Quando tem sucesso em sua empreitada, recorre a órgãos governamentais ou
organizações da sociedade civil para denunciar a violação que sofreu. Diante disso, o governo brasileiro tem
centrado seus esforços para o combate desse crime, especialmente na fiscalização de propriedades e na
repressão por meio da punição administrativa e econômica de empregadores flagrados utilizando mão-de-obra
escrava.
Enquanto isso, o trabalhador libertado tende a retornar a sua cidade de origem, onde as condições que o
levaram a migrar permanecem as mesmas. Diante dessa situação, o indivíduo pode novamente ser aliciado
para outro trabalho em que será explorado, perpetuando uma dinâmica que chamamos de “Ciclo do Trabalho
Escravo”.
Para que esse ciclo vicioso seja rompido, são necessárias ações que incidam na vida do trabalhador para além
do âmbito da repressão do crime. Por isso, a erradicação do problema passa também pela adoção de políticas
públicas de assistência à vítima e prevenção para reverter a situação de pobreza e de vulnerabilidade de
comunidades. Dentre essas políticas, estão as ações formativas no âmbito da educação, como aquelas
propostas pelo programa Escravo, nem pensar!.
BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES...
1. (Puccamp 2017) O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. A sua
existência foi assumida pelo governo federal em 1995 e, desde esta data até 2016, mais de mil trabalhadores
foram libertados de situações análogas à de escravidão em diferentes atividades econômicas.
Considere o gráfico e as afirmações abaixo.

I. De modo geral, o trabalho escravo no Brasil é exercido por homens, migrantes, analfabetos ou semianalfabetos.
II. Muitos dos trabalhadores resgatados da situação análoga à escravidão exercem atividades em áreas rurais
distantes do seu local de origem.
III. Devido ao forte controle exercido por órgãos de fiscalização, não foram constatados tipos de trabalho
escravo nas áreas urbanas.
IV. A pecuária e a plantação de cana-de-açúcar estão entre as atividades com maior número de trabalhadores
resgatados.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) III e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
e) I, II e IV.
2. (Fgv 2013) Analise o mapa a seguir.

Pesquisas realizadas para a elaboração de um Atlas do trabalho escravo no Brasil traçaram um perfil típico do
escravo brasileiro do século XXI: ele é um migrante maranhense, do norte de Tocantins ou do oeste do Piauí, de
sexo masculino e analfabeto funcional.
Analisando o mapa, observa-se a maior concentração de escravos em áreas onde ocorrem
predominantemente atividades como:
a) extrativismo vegetal da seringueira, pecuária semiextensiva e cultivos de grãos destinados à exportação.
b) desmatamento, queima de madeira para a fabricação do carvão vegetal e formação de pastagens.
c) garimpos de ouro e de cassiterita, pecuária extensiva e construção civil nas áreas de novos municípios.
d) obras de infraestrutura, como rodovias, extrativismo mineral e cultivos de grãos.
e) construção de barragens, exploração ilegal de madeira e extrativismo da carnaúba.
3. (Unicamp 2012) Importantes transformações produtivas e na forma de organização do trabalho têm ocorrido
nas últimas décadas em todo o mundo e também no Brasil. Assinale a alternativa correta.
a) Em todo o mundo vêm sendo observadas mudanças em relação ao assalariamento e ao desemprego, como
a precarização das relações de trabalho para desoneração da produção, e o crescimento da informalidade.
b) Acordos e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, tratam da questão do trabalho escravo e
proíbem a escravidão por dívida, razão pela qual esse tipo de trabalho forçado não é registrado no país desde
1888.
c) Considerando a oferta de trabalho no Brasil, observa-se uma mudança de tendência, com a diminuição de
oferta de emprego no setor primário e terciário, e efetivo aumento da oferta de emprego no setor secundário da
economia.
d) Uma característica marcante das relações de trabalho na etapa atual do modo de produção é a maior
organização sindical.

4. (Enem 2009) Entre 2004 e 2008, pelo menos 8 mil brasileiros foram libertados de fazendas onde trabalhavam
como se fossem escravos. O governo criou uma lista em que ficaram expostos os nomes dos fazendeiros
flagrados pela fiscalização. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões que mais sofrem com a fraqueza do
poder público, o bloqueio dos canais de financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido a principal arma
de combate a esse problema, mas os governos ainda sofrem com a falta de informações, provocada pelas
distâncias e pelo poder intimidador dos proprietários.
Organizações não governamentais e grupos como a Pastoral da Terra têm agido corajosamente, acionando as
autoridades públicas e ministrando aulas sobre direitos sociais e trabalhistas.
“Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo”. Disponível em: http://www.mte.gov.br. Acesso em: 17 mar. 2009 (adaptado).

Nos lugares mencionados no texto, o papel dos grupos de defesa dos direitos humanos tem sido fundamental,
porque eles
a) negociam com os fazendeiros o reajuste dos honorários e a redução da carga horária de trabalho.
b) defendem os direitos dos consumidores junto aos armazéns e mercados das fazendas e carvoarias.
c) substituem as autoridades policiais e jurídicas na resolução dos conflitos entre patrões e empregados.
d) encaminham denúncias ao Ministério Público e promovem ações de conscientização dos trabalhadores.
e) fortalecem a administração pública ao ministrarem aulas aos seus servidores.
Gabarito:
Resposta da questão 1:
[E]
As afirmativas [I], [II] e [IV] estão corretas porque o perfil dos escravizados indica o predomínio de homens em situação de exclusão social,
longe de suas áreas de domicílio e envolvidos majoritariamente em grandes propriedades agropecuárias ou na produção de carvão vegetal.
A afirmativa [III] está incorreta porque o trabalho escravo também é encontrado nas áreas urbanas, seja em atividades domésticas ou em
oficinas de confecções.
Resposta da questão 2:
[B]
Os casos de escravidão por dívida no Brasil estão concentrados na Amazônia Legal, principalmente na região do Bico do Papagaio (sul do
Pará, norte do Tocantins e oeste do Maranhão). Trabalhadores são aliciados em outras regiões, levados para a Amazônia e trabalham em
fazendas onde ocorre desmatamento da floresta para o estabelecimento da pecuária bovina extensiva e carvoarias.
Resposta da questão 3:
[A]
A alternativa [B] está errada, pois não são raras as denúncias de casos de uso de trabalho semiescravo e escravo no Brasil. Além disso, ao
contrário do que afirma a alternativa [C], o Brasil segue a tendência mundial de terceirização, isto é, a mão de obra se concentra
principalmente no setor terciário, enquanto que o setor primário e secundário, pela mecanização e uso de tecnologia, vem reduzindo o
emprego de mão de obra. É também o desemprego gerado pela globalização mecanização e uso da tecnologia que vem enfraquecendo
o movimento sindical: há uma grande disponibilidade de mão de obra o que rebaixa os salários e torna precárias as condições de trabalho.
Resposta da questão 4:
[D]
Em países capitalistas, a população trabalhadora normalmente se localiza entre o Capital e o Estado. Para mediar o cada vez mais
complexo diálogo entre as partes, surgiram organizações da sociedade civil como formas ordenadas e expressivas, de apoio as demandas
civis de quem não tem formas de expressão em defesa de seus interesses. Organizações não governamentais e grupos como a Pastoral da
Terra, entre outras formas de auxílio, encaminham denúncias e promovem ações de conscientização organização de trabalhadores.

COMO É A PROPOSTA QUE TENTA REVOGAR O ESTATUTO DO DESARMAMENTO
Além das diversas alterações introduzidas nos últimos 14 anos, tramita na Câmara dos Deputados, desde 2012, o
Projeto de Lei 3.722/2012, de autoria do deputado federal Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC). Na prática, a
proposta revoga o Estatuto do Desarmamento, substituindo-o pelo Estatuto de Controle de Armas de Fogo, com
regras mais brandas. Assim que proposto, o projeto foi encaminhado para análise de três comissões: Relações
Exteriores e Defesa Nacional, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e Constituição, Justiça e
Cidadania. Porém, em fevereiro de 2014, o próprio deputado requereu a análise por outras três comissões
adicionais: Finanças e Tributação, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e Defesa do Consumidor.
Projeto de flexibilização da lei ganhou mais de 50 adendos e tramita desde 2012 na Câmara Como o trâmite
passou a envolver mais de três comissões, foi criada uma Comissão Especial, retardando o avanço do projeto na
Câmara, onde espera há cinco anos para ser votado. Nesse período, o projeto original foi alterado diversas
vezes. Hoje, há mais de 50 projetos “apensados” ao PL 3.722/2012. Uma das vozes que se opõem de maneira
mais organizada a essa proposta é a ONG de direitos humanos Sou da Paz, que afirma que o interesse da

indústria nacional de armas e munições na proposta do deputado Peninha retardou o trâmite do texto na Casa
e levou a disputas que terminaram por se expressar nas diversas alterações que o Projeto de Lei sofreu desde
2012. O impasse estaria no debate sobre “a possibilidades de importação de arma de fogo”, de maneira que o
“texto final contemplasse alguma forma de proteção à indústria nacional, frente à possibilidade mais ampla de
importação de armamentos”. A empresa Taurus, sediada no Rio Grande do Sul, é a maior produtora de
revólveres
do
mundo.
A proposta de Peninha - e suas alterações posteriores - ampliam o direito de posse e de porte de armas no Brasil,
sobretudo para civis. Há diversos pontos nos mais de 50 projetos “apensados” que deixam essa intenção clara. O
Nexo destacou cinco deles:
1. IDADE MAIS BAIXA - Atualmente, a posse e o porte são restritos a maiores de 25 anos. Pela nova proposta, a
idade para o porte permanece a mesma, 25, já a posse passa a ser autorizada a partir dos 21 anos. A diferença
é que, na posse, a arma fica na residência ou no trabalho do proprietário. Deslocamentos só são permitidos com
a emissão de uma guia expedida pelos órgãos de fiscalização. Já o porte permite o trânsito de um local a outro.
2. FICHA LIMPA - O Estatuto do Desarmamento impede qualquer um que enfrente “inquérito policial ou processo
criminal” de adquirir arma de fogo. Já a nova proposta restringe essa proibição apenas aos que tenham
cometido “infração penal dolosa”. A diferença é que o primeiro caso pode incluir, por exemplo, motoristas que
tenham provocado a morte de alguém num acidente de trânsito. Permanecem no entanto restrições aos
investigados
por
“coação,
ameaça
ou
qualquer
forma
de
violência”.
3. LAUDO PSICOLÓGICO - A redação atual obriga o candidato a apresentar “laudo conclusivo apresentado por
psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado”. A nova proposta amplia a possibilidade de
que o psicólogo seja ligado não apenas à Polícia Federal, mas também à “polícia civil”. Para os defensores do
Estatuto,
a
medida
afrouxa
o
controle.
Para
os
críticos,
desburocratiza
o
processo.
4. MAIS MUNIÇÃO - Na regra atual, o proprietário de arma de fogo tem o direito de comprar até 50 munições por
ano. Na nova proposta, esse limite passa a ser de 50 munições por mês, para cada arma registrada, acrescida
de limites ainda maiores no caso de o cidadão praticar tiro esportivo ou participar de caça e pesca.
5. ARMA NA RUA - O Estatuto atual impõe regras estritas para o “porte” de arma na rua. Além disso, limita a
“posse” apenas à residência ou ao local de trabalho. Para transportar a arma é preciso uma guia de
autorização. Uma das propostas “apensadas” ao PL 3.722/2012 defende o “livre porte de arma de fogo de
propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, em meios
de transporte coletivo público ou privado”.
BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES...
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto a seguir e responda à(s) próxima(s) questão(ões).
O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens,
generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a formação dos
Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras e fator estratégico de permanente disputa
entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada
Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle
cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente
utilizado no combate à violência e à criminalidade.
Adaptado de: COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. p.283-285.

1. (Uel 2015) Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta.
a) As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e a insegurança
nas cidades.
b) As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de pobreza têm sido revertidas com a
eficácia do sistema prisional.
c) As desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a
violência no Brasil.
d) A violência urbana contemporânea brasileira e potencializada pela maior difusão de armamentos garantida
pela formalização do mercado de armas
e) O rigor punitivo das agências oficiais no com mercado formal de armas bate à criminalidade impede o
surgimento de justiceiros e milícias.

2. (Fgv 2014) Mais do que um problema relacionado à raça, o homicídio no Brasil sempre se caracterizou por ser
um tipo de crime vinculado ao território. Nas últimas décadas, as principais vítimas e autores de assassinatos
foram homens, jovens, moradores de bairros com pouca infraestrutura urbana dos grandes centros
metropolitanos. Eles mataram e morreram por viverem em locais com grande quantidade de armas, marcados
pela desordem. São territórios com frágil presença policial, vulneráveis à ação daqueles que estão dispostos a
tentar exercer o domínio pela violência.
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,homicidio-e-um-crime-territorial-e-nao-esta-vinculado-a-racas, 531604,0.htm. Acesso em 15/01/2014.

A afirmação que é coerente com a situação da violência homicida no Brasil e com o texto acima, de autoria do
jornalista Bruno Paes Manso, é:
a) Nos grandes centros metropolitanos, a violência homicida afeta indistintamente a população negra e branca,
já que se trata apenas de um problema geográfico e não racial.
b) A presença policial, mesmo que frágil, garante a redução da violência homicida, já que impõe ordem aos
territórios violentos e com pouca infraestrutura urbana.
c) Territórios segregados e desintegrados do conjunto da cidade, habitados normalmente por populações de
baixa renda, são ambientes onde as pessoas são mais suscetíveis ao risco da violência homicida.
d)A ampliação do trafico de armas vem potencializando os homicídios e a atuação do crime organizado no
Brasil, nesse sentido a flexibilização do porte de armas seria uma medida eficiente de controle da violência
e) A violência homicida é um crime vinculado ao território, portanto, não pode ser combatida por meio de
políticas públicas de segurança ou de planejamento urbano.
3. (Ufrgs 2017) Observe a figura e o quadro abaixo.

Considerando a figura que apresenta a distribuição dos homicídios de mulheres por Unidade da Federação (UF),
no Brasil, em 2013, e o quadro que indica variação dessa taxa entre 2006 e 2013, depois de promulgada a Lei
Maria da Penha, assinale a alternativa correta.
a) As taxas de homicídios têm distribuição uniforme nas UFs.
b) As taxas de homicídios não sofreram redução, uma vez que houve registros de mortes em todas as UFs.
c) A tendência de violência no Norte do país é evidenciada pelo crescimento uniforme das taxas, em todas as
UFs da região.
d) Acre, Goiás, Alagoas e Espírito Santo apresentaram, em 2013, taxas de homicídios duas vezes maiores que o
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
e) Cinco UFs registraram quedas nas taxas de homicídios, três delas no Sudeste do país.

4. (Uepg 2017) Sobre as taxas de violência no mundo, suas causas e seus motivos, assinale o que for incorreto.
a) O Brasil, um dos países com elevadas taxas de violência possui um índice por volta de 60 mil homicídios
dolosos por ano, com mais mortes intencionais que vários países em guerra no mundo.
b) Desde a década de 1990, os índices de jovens menores de 18 anos cumprindo medidas socioeducativas vêm
aumentando no Brasil até 2017 (último dado recolhido), demonstrando que há cada vez mais punições a este
grupo. Porém, o país necessita de políticas públicas mais adequadas aos jovens, sobretudo àqueles em área
de vulnerabilidade social.
c) Com populações carcerárias cada vez mais reduzidas, Holanda e Suécia vem fechando algumas de suas
prisões por falta de detentos. Isso decorre do fato de haver mais igualdade social nesses países e revisões de
penas alternativas, economizando recursos dos cofres públicos.
d) a maior parte dos homicídios no Brasil esta associada ao uso indiscriminado de armas de fogo
e) Os sistemas prisionais mais eficientes e fechados do mundo estão entre os países nórdicos, caso da Noruega e
Suécia, baseados em privatização e forte efetivo armado em todas as prisões. Os índices de violência nesses
países são baixos, pois os cidadãos com amplo acesso ao porte de armas defendem as comunidades dos
criminosos.

Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
[A] INCORRETA. Políticas repressivas em contextos de desigualdade social tendem a aumentar a violência, pois estimulam
redes de ódio contra as instituições policiais.
[B] INCORRETA. O sistema prisional no Brasil é bastante ineficiente. Superlotadas, de má qualidade e vinculadas a um sistema
corrupto, as penitenciárias tendem a estimular a existência da criminalidade, ao invés de diminuí-la.
[C] CORRETA. A violência no Brasil tem uma herança histórica, vinculada às desigualdades sociais, ao preconceito e à
marginalização da população negra e pobre, sobretudo dos grandes centros urbanos.
[D] INCORRETA. No caso brasileiro, as desigualdades sociais e tensões de classe são fatores preponderantes em relação a
conflitos culturais, no que diz respeito à violência.
[E] INCORRETA. Filmes como Tropa de Elite 2 servem como ilustração do contexto de surgimento das milícias no Brasil,
bastante vinculado ao rigor punitivo e à luta armada contra a criminalidade.
Resposta da questão 2:
[C]
Geralmente, a violência homicida está associada a uma série de problemas sociais que se sobrepõem, sendo um problema
complexo e indissociável de outras variáveis, como classe, gênero e cor. Analisar esses problemas a partir da questão
territorial é compreender como a complexidade social se apresenta geograficamente e se relaciona, de forma desigual, às
condutas dos indivíduos em uma metrópole.
Resposta da questão 3:
[E]
O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, inclusive quanto à violência de gênero contra as mulheres. Conforme a
análise do mapa e tabela, cinco estados, Rondônia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram quedas
nas taxas de homicídios de mulheres. Portanto, três da região Sudeste.
Resposta da questão 4:
[E]
Os sistemas prisionais mais fechados e violentos pertencem aos países subdesenvolvidos, a ampliação do porte de armas na
maioria dos casos aumenta as taxas de homicídio.

ÁGUA NO BRASIL: INSÍPIDA, INCOLOR, INODORA E COM AGROTÓXICOS

O chamado "PL do Veneno" está pronto para ser votada em Plenário e, na prática, representa uma flexibilização perigosa das regras de controle dos agrotóxicos no Brasil

Na última semana, Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, por 18 votos a nove, o PL 6.299/2002,
também conhecido como “PL do Veneno”. A proposta está pronta para ser votada em Plenário e, na prática,
representa uma flexibilização perigosa das regras de controle dos agrotóxicos no Brasil. Os defensores do projeto
apontam a suposta necessidade de modernizar a legislação brasileira, que estaria “atrasada” em relação ao
cenário internacional. Mas será que é adequado copiar leis estrangeiras sem levar em conta as diferentes
características dos países?
A funesta realidade brasileira foi desconsiderada pela Comissão Especial ao aprovar o PL 6299/2002. Como
importar e utilizar técnicas de avaliação de risco de uso de agrotóxicos de “primeiro mundo” com uma estrutura
de “terceiro mundo”? Como permitir a liberação de agrotóxicos carcinogênicos (que causam câncer),
mutagênicos (que causam mutação genética) e teratogênicos (que causam má-formação fetal) sem que
tenhamos a devida infraestrutura para monitorar os riscos envolvidos?

Nos EUA e Canadá, programas específicos monitoram os resíduos de atrazina na água. Nos Estados Unidos,
cerca de 150 municípios são monitorados de forma intensiva. Durante os picos de utilização, a coleta de água é
feita semanalmente. Nos demais períodos, a coleta é quinzenal. Nos demais municípios do país, a coleta é
trimestral.
E no Brasil? O último relatório disponível do Ministério da Saúde sobre monitoramento de agrotóxicos em água
para consumo humano é de 2014. O relatório tem dados de apenas 13% dos municípios brasileiros. Em outros
termos, 87% dos municípios brasileiros não têm sua água monitorada para resíduos de agrotóxicos.
Segundo as “Orientações técnicas para monitoramento de agrotóxicos para consumo humano” do Ministério da
Saúde, a frequência das amostras deveria observar “a periodicidade de uso de agrotóxicos e a sazonalidade
das culturas (período de chuvas ou início da seca)”. No entanto, não há dados disponíveis sobre a periodicidade
mínima ou dos municípios prioritários. E o mais importante: todas as amostras deveriam ser remetidas para um
único laboratório, o Laboratório da Secção de Meio Ambiente do Instituto Evandro Chagas (IEC).
No ano de 2018, o laboratório do IEC, em resposta a questionamento sobre a capacidade de análise, respondeu
que não dispunha de todos os padrões necessários para realizar os exames relacionados aos 27 princípios ativos
de agrotóxicos necessários para cumprimento das exigências do Ministério da Saúde.
Diante desse quadro, a pergunta retorna: com esta estrutura, como evitar que agrotóxicos carcinogênicos,
mutagênicos e teratogênicos possam estar presentes na sua água? O risco de que substâncias altamente
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente contaminem solos e mananciais é real, caso o PL 6.299/02 seja
aprovado da forma como está.
Nunca é demais lembrar: agrotóxico sem controle, monitoramento e fiscalização adequados é veneno.
BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES...
1. (Unesp 2018) Examine a tira Armandinho, do cartunista Alexandre Beck.

A situação enfrentada pelo personagem faz alusão
a) ao uso indiscriminado de agrotóxicos no processo tradicional de produção agrícola.
b) ao precário monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos nos EUA e na União Europeia.
c) ao protecionismo dos países centrais em relação aos produtos cultivados nos países periféricos.
d) aos limites técnicos da agricultura familiar na produção de alimentos in natura.
e) ao descumprimento das normas de cultivo orgânico propostas pela Revolução Verde.
2. (Ufsm 2014) Você sabe o que come? Para especialistas, a segurança alimentar não é garantida no Brasil, que
figura entre um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos.
PATELLA, Luciana; SANTUCCI, Jô. “Você sabe o que come?” Revista Conselho em Revista, n.93, novembro e dezembro de 2012. Porto Alegre, CREA-RS, p.24. (adaptado)

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas alternativas que completam a seguinte frase:
Diante do cenário onde, por ano, têm sido utilizadas, em solos brasileiros, milhares de toneladas de agrotóxicos, a
segurança alimentar requer a
( ) adoção de sistemas eficientes de rastreabilidade dos produtos agrícolas.
( ) efetiva fiscalização e punição daqueles que comercializam ou utilizam agrotóxicos de maneira irregular.
( ) implementação de programa de certificação dos produtos agrícolas.
A sequência correta é
a) F – V – V.
b) V – F – F.
c) F – V – F.
d) F – F – V.
e) V – V – V.

3. “O estudo da agricultura brasileira deve ser feito no bojo da compreensão dos processos de desenvolvimento
do modo capitalista de produção do território brasileiro. [...]. Esse processo deve ser entendido também no
interior da economia capitalista atualmente internacionalizada, que produz e se reproduz em diferentes lugares
do mundo, criando processos e relações de interdependência entre Estados, nações e sobretudo empresas”
OLIVEIRA, A. U. de. Agricultura brasileira: transformações recentes. In__: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003, p. 467-534.

Considere a informação acima e assinale a alternativa INCORRETA.
a) A evolução da agricultura capitalista ocorreu após a Revolução Industrial e o crescimento da população
urbana e da população total global, o que demandou maior quantidade de produtos agrícolas. O aumento da
produtividade, sem necessariamente ampliar a área de cultivo, foi possível devido à Revolução Agrícola.
b) A Revolução Verde configurou-se como um pacote tecnológico com novas técnicas de cultivo,
equipamentos para mecanização, fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes selecionadas. Foi concebida
pelos Estados Unidos da América e, por isso, ao ser implementada em outros países, trouxe uma série de
problemas ambientais e inadequações quanto ao tipo de solo e clima.
c) A Revolução Verde foi uma forma de expansão da indústria americana sobre países subdesenvolvidos, que
passaram a ser dependentes de implementos agrícolas, sementes e defensivos. Todavia, isso não contribuiu para
o aumento da produção agrícola e não influenciou a concentração fundiária dos países receptores desse
pacote tecnológico.
d) O processo de urbanização exerce pressão sobre os recursos naturais, pois as pessoas que residem nas
cidades não produzem seus alimentos, os quais são provenientes das áreas rurais. A produção em massa na área
rural, sem manejo do solo ou uso de técnicas adequadas, por sua vez, resulta em problemas ambientais tais
como erosão, assoreamento, eutrofização e salinização.
e) Se o agronegócio (ou agrobusiness) no Brasil, por um lado, eleva a produtividade agrícola, gera superavit nas
exportações e é responsável por cerca de 25% do PIB, por outro, pressiona a questão agrária, aumenta a
monocultura e a concentração da propriedade rural além de deixar muitos trabalhadores rurais sem terra e sem
condições para prover sua permanência na área rural.
4. (Ufmg 1995) Todas as alternativas contêm características do processo de modernização das atividades
agrárias no Brasil, ocorrido a partir da década de 70, EXCETO
a) A incorporação de novos espaços agrícolas, ocupados anteriormente por matas e cerrados, e a adoção de
tecnologias nos processos produtivos, de armazenagem, de distribuição e de transformação.
b) A ocorrência de desequilíbrios ecológicos, provocados pelo uso inadequado de insumos e defensivos
agrícolas, e pela utilização predatória do meio rural.
c) A estreita vinculação ao setor industrial, responsável pela dinamização de áreas do setor agrícola, devido ao
fornecimento de insumos e máquinas e à transformação da produção agrícola.
d) A reestruturação do espaço agrário brasileiro, especialmente em áreas das regiões Sudeste e Sul, e em áreas
limitadas do Centro-Oeste e Nordeste.
e) As mudanças na estrutura fundiária e nas formas de emprego da mão de obra rural, que reduziram a
oposição latifúndio/minifúndio e aumentaram os empregos permanentes.

Gabarito:
Resposta da questão 1:
[A]
A alternativa [A] está correta porque a referência ao veneno no produto remete à ideia do uso excessivo de agrotóxico na
produção agrícola. As alternativas incorretas são: [B], [C] e [D], porque a tira critica o uso do agrotóxico e não o precário
monitoramento, o protecionismo, os limites técnicos; [E], porque a tira não indica o produto como cultivo orgânico.
Resposta da questão 2:
[E]
O Brasil é uma potência no agronegócio e um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, situação que leva a
contaminação do solo e dos recursos hídricos. Problemas de saúde também são frequentes em trabalhadores rurais e
consumidores. Entre as medidas necessárias para combater os problemas estão o aumento da fiscalização governamental
quanto ao uso excessivo de agrotóxicos, proibição de utilização de agrotóxicos perigosos, estímulo à agricultura orgânica
sustentável com certificação adequada.
Resposta da questão 3:
[C]
A alternativa [C] está incorreta porque a Revolução Verde resultou em aumento da produtividade e da produção agrícola,
além de ampliar a concentração fundiária nos países que adotaram seus mecanismos.
Resposta da questão 4:
[E]

A COMPARAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS DE DROGAS DOS PAÍSES DAS AMÉRICAS
A legalização da maconha pelo Canada diversificou um pouco mais as abordagens das dezenas de nações
que constituem as Américas. Ainda assim, a maioria dos países segue considerando o uso e posse de maconha
como um crime. A soma dos que regularam o uso da maconha com os que a descriminalizaram chega a dez
(incluindo os Estados Unidos, onde a situação varia conforme o estado) de um total de 36 países. Esse é um dos
muitos dados sobre a região que podem ser consultados no Monitor de Políticas de Drogas nas Américas,
preparado pelo Instituto Igarapé. A plataforma aposta em mapas e ferramentas interativas, incluindo um quiz
para o usuário saber com qual país ele está mais alinhado em termos de posicionamento sobre drogas e
políticas. Uma linha do tempo registra fatos históricos relevantes sobre o assunto. Em 1994, por exemplo, o Tribunal
Constitucional da Colômbia aprovou a descriminalização da posse para consumo de todas as drogas. A
iniciativa ocorreu um ano depois da morte do célebre traficante Pablo Escobar. Em 2009, quinze anos depois, a
Suprema Corte da Argentina decidiu que punir quem possuía drogas para uso pessoal era inconstitucional
O site vem também com um glossário com termos usados nas formulações de políticas do tema. Aqui, pode-se
entender melhor de expressões do jargão do meio aos nomes de organizações da área. A plataforma também
revela que reformas nas políticas de drogas no continente ganharam fôlego depois de 2008. Mais recentemente,
há uma mudança significativa no modo como a maconha medicinal é encarada pela lei em diversos países.
Veja a seguir algumas particularidades de países da região compiladas pela plataforma, que traz links para os
textos das leis.
Chile O país autorizou o cultivo da maconha para fins terapêuticos em 2013. Cada cidadão pode cultivar até
seis plantas em casa, mediante receita médica. Além disso, a posse de até 10 gramas para consumo em
ambiente privado sem autorização prévia é permitida.
Cuba A posse de drogas dá cadeia no país. Existe uma rede nacional de informação, apoio psicológico e
centros comunitários de tratamento. Desde 2003, uma linha gratuita e confidencial oferece 24 horas de apoio
médico e psicológico, onde o Centro de Toxicologia nacional fornece informações ao público.
Jamaica Drogas recreativas tem cultivo, posse, consumo e comércio proibidos. A única exceção é a maconha,
que tem seu consumo despenalizado. A posse, entretanto, é infração sujeita a sanções legais. O consumo de
cannabis para uso medicinal e a posse de até 57 gramas são liberados.
México Legislação de 2009 descriminalizou a posse de drogas para uso pessoal. O limite em gramas é
estabelecido no texto da lei. O país disponibiliza tratamento completo a usuários de drogas. Embora a maioria
dos serviços de tratamento sejam públicos, há também assistência oferecida por instituições religiosas e ONGs.
Paraguai Consumir drogas pode levar à prisão, segundo a legislação do país. A Justiça também pode obrigar um
usuário a se submeter a tratamento.
Venezuela A Lei Orgânica sobre Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de 2010 estabeleceu que posse ou
consumo de drogas não são crimes, mas o indivíduo é obrigado a seguir tratamento médico.
BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES...
1. (Cefet MG 2014) A questão refere-se à imagem abaixo.

A produção descentralizada de drogas e a dinâmica dos fluxos estabelecidos têm como consequência a (o)
a) incremento da demanda do comércio local.
b) ampliação do alcance das forças legais de contenção.
c) pressão dos governos da região pela legalização dos entorpecentes.
d) ratificação de acordos cooperativos entre os principais fornecedores.
e) intensificação do comércio ilegal do produto para outros continentes.
2. (Ueg 2010) A mundialização beneficia o crime organizado. As máfias que tinham uma base nacional e local
agem hoje em escala planetária, beneficiando-se da abertura de fronteiras e da desregulamentação da
economia mundial. Sobre o tráfico de drogas e seus efeitos sociais, é CORRETO afirmar:
a) a maior parte dos países sul-americanos são grandes produtores e consumidores de cocaína e Cannabis.
b) a produção e o consumo da Cannabis concentra-se nos países ricos e desenvolvidos em função dos efeitos
dessa planta serem brandos.
c) em virtude da proximidade entre a União Europeia e a África, o comércio de drogas como coca, maconha e
outras, se torna mais intenso entre essas regiões.
d) o uso das drogas ilícitas, como a maconha e a cocaína, provoca efeitos maléficos no sistema nervoso, além
de propiciar problemas sociais à população.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
A partir da leitura e análise do texto, responda a(s) questão(ões).
UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL
“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências político-econômicas no
mundo. Essa nova forma de organização mundial, baseada na existência de redes, fluxos e conexões, exige
mudanças no método [...] de agrupar e separar territórios. [...]
Essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu maior integração
internacional e criou um novo espaço [...], o “território-mundo”, composto de uma sociedade mundial que
compartilha os mesmos valores. A integração cada vez maior dos Estados e a soberania de um país através de
um grupo [...] são demonstradas pela força dos blocos econômicos, que estabelecem uma concorrência
acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. [...]
Identifica-se um novo movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir de redes integradas
ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado [...] e a reconfiguração dos territórios
devido a mudanças nas relações de poder e ao hibridismo cultural”.
(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/um-momento-de-desordem-mundial. Acesso em: 23/08/14.)

3. (Uepa 2015) De acordo com o trecho: “essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet,
que permitiu maior integração internacional [...] e a reconfiguração dos territórios devido a mudanças nas
relações de poder e ao hibridismo cultural”, é correto afirmar que:
a) no capitalismo informacional, a globalização da pobreza é cruel pois, mesmo com a redistribuição da riqueza,
há uma maior desigualdade nas regiões ou países subdesenvolvidos porque, apesar do intenso uso de
tecnologias modernas, as dificuldades socioeconômicas não foram superadas.
b) apesar das vantagens, a globalização tem sido bastante criticada por ter aumentado a desigualdade social
e econômica e facilitado à atuação das entidades do crime organizado, devido às facilidades tecnológicas
das comunicações que têm diversificado suas formas de atuação no mundo.
c) a globalização trouxe o desemprego estrutural, que tem diminuído os custos e o desemprego tecnológico,
com a substituição do ser humano pela máquina, porém eliminou o desemprego conjuntural, o qual era
provocado pelo mau desempenho da economia nos países.
d) a tecnologia tem trazido conforto e melhoria de vida às pessoas, no entanto, reduziu os postos de trabalho,
devido à diminuição de demanda por mão de obra qualificada e aumento da oferta para trabalhadores
desqualificados, provocado pelo aumento do uso de maquinários no processo produtivo.
e) o crime organizado se beneficiou do avanço tecnológico das comunicações do mundo globalizado, pois o
tráfico de drogas, de mulheres e crianças, encontrou mais facilidades para expandir suas ações criminosas, ao
contrário do terrorismo, que tem sido rapidamente eliminado pelo uso de armamentos modernos.
4. (Ebmsp 2016) No Brasil, frequentemente, inventam-se leis para “resolver” problemas. Não é o caso da
liberação do porte de maconha – muito mais uma tentativa da Justiça de ficar ombro a ombro com uma
realidade há muito em curso. O artigo 28 da Lei Antidrogas, de 2006, define como crime “adquirir, guardar ou
portar drogas”. Há pelo menos uma década, porém, nenhum brasileiro é mandado para cadeia por consumir
maconha (as exceções decorrem da dubiedade do texto legal, que não determina com clareza quem deve ser

enquadrado como usuário ou traficante). Hoje, a pena máxima para quem é flagrado com um punhado da
droga no bolso é a prestação de serviço comunitário. Mesmo branda, no entanto, a punição implica uma
condenação – e o usuário punido perde a primariedade.
COURA, Kalleo. Legalizado? Veja. São Paulo: Abril, e. 2440, a. 48, n. 34, 26 ago. 2015, p. 76. Adaptado.

A discussão em torno da descriminalização do uso de drogas abriga defensores e opositores.
A alternativa que contém o argumento que defende a descriminalização do uso das drogas e o que a condena,
nessa ordem, é
a) declínio do número de usuários de meia idade e idosos – evasão escolar, facilitada pela quebra da disciplina.
b) menor número de prisões, aliviando a superlotação do sistema carcerário – maior dificuldade de identificação
dos participantes da “cadeia do tráfico”.
c) garantia do direito de livre circulação urbana –aumento da atuação dos carteis colombianos no Brasil
d) declínio do uso das drogas em razão do fim da proibição – ampliação da entrada de imigrantes em busca
das drogas brasileiras.
e) garantia de apoio por parte dos líderes das diferentes religiões – queda do sentimento religioso em razão da
expansão da descrença entre os jovens.

Gabarito:

Resposta da questão 1:
[E]
Como mencionado corretamente na alternativa [E], o espaço difuso da produção da droga favorece sua circulação para
outros continentes. Estão incorretas as alternativas: [A], porque o mapa indica a internacionalização do comércio; [B], [C] e
[D], porque o mapa não mostra as iniciativas de contenção da produção, as iniciativas de legalização ou os acordos entre
os fornecedores da droga.
Resposta da questão 2:
[D]
O crime organizado é mais um dos sistemas de estruturação que se valem das redes. As redes, sejam materiais ou imateriais,
são os grandes complexos de deslocamento de uma infinidade de produtos e serviços. Elas são facilitadas, além da abertura
de fronteiras e da desregulamentação econômica, pelos avanços nas comunicações e na informática.
A alternativa [A] é falsa, os maiores consumidores de drogas ilícitas estão no hemisfério norte.
A alternativa [B] é falsa, a produção e o consumo de Cannabis também é grande em países pobres e subdesenvolvidos.
A alternativa [C] é falsa, numa sociedade em rede mundial muda o significado da palavra proximidade. Esta não precisa
necessariamente ser em distância. O transporte a aéreo e a disseminação da produção potencializam a entrega em
quantidades e lugares.
Resposta da questão 3:
[B]
A globalização é caracterizada pela aceleração dos fluxos de capital, mercadorias, pessoas e informações no espaço
mundial. Sua base técnica é a modernização integrada das telecomunicações, informática e transportes. Porém, a serviço
do capitalismo produz disparidades econômicas, sociais e territoriais. Entre os aspectos negativos, estimulou a especulação
financeira e o crime organizado em escala internacional.
Resposta da questão 4:
[B]

